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Nedēļa Priekules draudzē.

Pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu
un mūsu Dieva atmaksas dienu
un iepriecināt visus noskumušos. ( Jesajas 61;2)

Svētdiena: plkst. 10.00 Dievkalpojums
3.,10., 17., 24.,31.
augustā

plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

Otrdiena:
5., 12., 19., 26.
augustā

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)

Trešdiena:
6., 13., 20., 27.
augustā

12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:
7., 14., 21., 28.
augustā

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
piesakoties pa telefonu mob.26576197.

Bīskapa Meinarda atceres diena.
Ja jums jautātu ko mēs svinam 14. augustā, vai jūs varētu
atbildēt? Visticamāk, ka lielais vairākums Latvijas iedzīvotāju
to nezinātu. Bīskapa Meinarda diena, svētki kurus diemžēl
svin tikai baznīcā. Bet patiesībā šie svētki ir daudz nozīmīgāki
par 18. novembri, nemaz jau nerunājot par citām svināmām
dienām. Cilvēks var dzīvot nebrīvē bez savas valsts, var
izdzīvot bez daudz kā, bet cilvēks nevar nedz dzīvot, nedz
mirt bez evaņģēlija vēsts, tādēļ šī diena ir likta kā atceres
diena bīskapam Meinardam, kurš šo vēsti 12. gadsimtā atnesa
mūsu tautai. Šajā dienā ir pieņemts pieminēt visus, kas mūsu
tautā ar evaņģēliju kalpojuši. Šajā reizē pieminēšu un jums
atgādināšu dažus.
Pirmie luterāņu mācītāji 16.gs sākumā mūsu zemē
Andreas Knoppkens un Silvestrs Tegetmeijers, kuri teica
pirmos evaņģēliskos sprediķus Rīgā, attiecīgi Pētera un
Jēkaba baznīcās.
17.gs beigās Aluksnes mācītājs Ernests Gliks partulkoja
Bībeli latviešu valodā, savukārt Dobelē Kristofs Fīrekers

pārtulkoja un arī pats sacerēja pirmos baznīcas korāļus
labskanīgā latviešu valodā. Bez šiem diviem vīriem mums
nebūtu ne Blaumanis, ne Rainis, ne Ziedonis. Jo tiem nebūtu
valodas kurā rakstīt. Nebūtu mums arī tautā tik iemīļoto
dziesmu svētku un teātra izrāžu. Patiesībā bez rakstības
nebūtu ne valodas, ne latviešu tautas, ne valsts, ne kultūras.
Arī Barontēvs nebūt nebija pionieris Latviešu dainu
apzināšanā, pirms viņa to veica vācu mācītāji 18.gs. Kā
pazīstamākais latviešu tautas pētnieks mināms Herders.
Un vai tad var apiet 19.gs, kad cariskā impērija, savā
tradicionāli melīgajā laupītāj stilā( tieši tā pat kā 21 gs Gruzijā
un Ukrainā, jo nikns suns met tikai spalvu ne tikumu.) veica
Vidzemes rusifikāciju caur pravoslavizāciju. Vidzemes
baznīca pastāvēja, neskatoties uz soda mēriem, tā pieņēma
atpakaļ apjukušos un nomaldījušos.
Un 20.gs kad pēc neatkarības atgūšanas baznīca un tauta
tika pie sava pirmā bīskapa Kārļa Irbes.
Un kā gan mēs varētu nepieminēt padomju impērijas
valdīšanas gadus. Patiesībā mums vajadzētu nosaukt vārdā
visus tos mācītājus un draudžu locekļus, kuri noturēja savas
baznīcas un neatkāpās no evanģēlija un nenoliedza Pestītāju.
Krievu valodā ir tāds labs teiciens nizkij paklon do zemļi.(
Paklanīties līdz zemei), un tas ir tikai mazākais ko mēs viņiem
esa parādā. Un tiem kuri mēdz teikt, ka padomju laikā
nedrīkstēja iet baznīcā un bērnus kristīt vajadzetu nokaunēties
un lūgt šiem ticības lieciniekiem piedošanu, atcerēties
apustuļa Pavila vārdus:'' Jo jums dota žēlastība, nevien uz
Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest...'' Netikai labi laiki, bet arī
ciešanas Kristus vārda dēļ ir Dieva žēlastība. Tas ir mūsu
mantojums, arī mēs reiz kļūsim par vēsturi, par daļu no
nākošo paaudžu mantojuma. Bet pāri paaudzēm un laikiem
stāv šis pārpasaulīgais uzdevums, ko Dievs pirms daudziem
gadiem caur savu pravieti Jesaju devis un kurš ir iekļauts

Meinarda dienas perikopē pasludināt Dieva žēlastību un
iepriecināt noskumušos.
Māc. Kārlis Puķītis
13.augustā plkst. 18.00 trešdienas Dievkalpojums veltīts
bīskapa Meinarda dienai!
Informācija:
Šogad kapusvētki notiks arī Purmsātu kapos – 16. augustā
plkst.15.30.
24. augustā pēc svētdienas Dievkalpojuma notiks draudzes
padomes sēde.
Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek
laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var
apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par
draudzes dzīvi!
Draudžu mācītājs Kārlis Puķītis Mob.26576197 priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgais par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979
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